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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolájának 2011. június 17én rendezett tanévzáró ünnepségét követően több szülő felháborodással jelezte, hogy
az ünnepség idejére az iskola előtti területen az MSZP városi szervezete „Nyárnyitó
buli”-t szervezett. A tanévzáró ünnepségre csak a rendezvény résztvevőin keresztül
juthattak el a szülők és a tanulók, és az ünnepséget több esetben zavarta a behallatszó
politikai tartalmú beszéd és a hangos zeneszó.
A rendezvény egyértelműen politikai célú, párthoz kötődő megmozdulás volt,
amely a közoktatási intézmények működésére vonatkozó jogszabályba ütközik.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 39. § (4) bekezdése szerint a
nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom
vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az
óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz
kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.
Tekintettel arra, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló terület közoktatási
intézmény megközelítésére szolgál, és szemtanúk beszámolója alapján annak
működési körébe tartozó esemény megzavarására került sor, ezért indokoltnak tartom
annak kivizsgálását, hogy történt-e jogszabálysértés, és a közoktatási intézmény adotte bérbe vagy térítésmentesen intézményi eszközt vagy helyiséget a pártrendezvény
céljára.
A történtek kivizsgálása érdekében javaslom egy ad hoc bizottság létrehozását
azzal, hogy a bizottság a tényfeltárás eredményét a 2011. szeptemberi testületi ülésen
terjessze Képviselő-testület elé.
Határozati javaslat
1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Oktatási
Központ Belvárosi Általános Iskolájának pártrendezvény megrendezésében való
közreműködése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására az alábbi személyi
összetétellel, hatáskörrel, feladatkörrel ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes
bizottság elnevezése:
„Az Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolájának pártrendezvény
megrendezésében való közreműködése kapcsán felmerült problémák kivizsgálására
létrehozott ideiglenes bizottság”
2.) A Képviselő-testülete az ideiglenes bizottságba tagjai sorából egy elnököt és
további kettő tagot választ.
2.1 A bizottság személyi összetétele
Elnök:
………………………………………..
Tagok: ………………………………………..
………………………………………..
2.2 A bizottság hatásköre:

-

-

az intézmény pártrendezvény szervezésében való szerepének
kivizsgálása során tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől,
érintett dolgozóktól,
betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatban keletkezett intézményi
dokumentációba,
a bizottság feladatellátása során szükség esetén jogász szakember
segítségét igénybe veheti.

2.3 A bizottság feladata:
Az alábbi kérdések megválaszolása:
1. Az intézmény adott-e bérbe vagy térítésmentes használatba
pártrendezvény céljára intézményi helyiséget, eszközt, erőforrást?
Amennyiben igen, akkor ezt dokumentálta-e, és bérlet esetén a
szerződésben meghatározott összeg az intézmény számláján
jóváírásra került-e?
2. Zavarta-e az intézmény tanévzáró ünnepségét a pártrendezvény?
3. Akadályozta-e a tanévzáró ünnepség helyszínének megközelítését
vagy annak elhagyását a politikai célú rendezvény?
Határidő:

2011. szeptemberi rendes
tájékoztatására
Felelős:
Kerényi Zsolt képviselő
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda
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Dombóvár, 2011. június 21.
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